التمويل اإلسالمي :تلبية الطموحات العالمية
 11نوفمبر  ،2015مدينة الكويت

جدول األعمال
السياق :تبلغ قيمة األصول التي يتولى قطاع الوساطة المالية اإلسالمية إدارتها في الوقت الراهن  2تريليون دوالر أمريكي،
وتشير التوقعات إلى تزايدها .ورغم أن أصول هذا القطاع ال تزال تمثل نسبة صغيرة من األصول المالية العالمية ،فقد أصبح
نشاط الصيرفة اإلسالمية جزءا من النظام المالي في اثني عشر بلدا ،وكانت له انعكاسات على استقرار االقتصاد الكلي
واالستقرار المالي .ومن شأن التمويل اإلسالمي المساهمة بدرجة أكبر في ثالثة أبعاد على األقل .أوال ،يبشر التمويل
اإلسالمي بمزيد من اإلدماج المالي ،ال سيما بالنسبة للشعوب اإلسالمية العريضة غير المستفيدة من الخدمات المصرفية.
وثانيا ،التركيز على التمويل المضمون باألصول وتقاسم المخاطر يعني أن التمويل اإلسالمي من شأنه دعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة واستثمارات البنية التحتية العامة .وأخيرا ،فإن سمة تقاسم المخاطر وحظر المضاربات تشير إلى أن
التمويل اإلسالمي قد يكون من حيث المبدأ أقل خط ار على النظام المالي من التمويل التقليدي .ولكن لتحقيق هذه اإلمكانات
والسماح لهذا القطاع بالتطور على نحو آمن وسليم ،يتعين مواجهة عدد من التحديات.
المشاركون :يتيح المؤتمر فرصة إلجراء حوار عالمي بشأن السياسات بين صناع السياسات رفيعي المستوى ،بما في ذلك
محافظي البنوك المركزية والوزراء ،والمسؤولين في الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع معايير التمويل التقليدي
واإلسالمي ،والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية الخاصة والعامة ،واألكاديميين ،وذلك بغرض صياغة رؤية
الستمرار نمو قطاع التمويل اإلسالمي ووضع إطار للعمل المتواصل في هذا المجال.
اإلطار التنظيمي للمؤتمر :مدة انعقاد المؤتمر يوم واحد ،وهو يهدف إلى تشجيع التفاعل على نطاق واسع بين الوفود.
ويتضمن المؤتمر أربع جلسات .فإلى جانب الجلسة االفتتاحية (بحضور السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي ومحافظ بنك
الكويت المركزي) ،تعقد ثالث جلسات أخرى لمناقشة عدة قضايا تركز على زيادة اإلدماج المالي والنمو من خالل إتاحة
فرص الحصول على التمويل؛ والتنظيم والرقابة لدعم االستقرار؛ وتطوير الصكوك وغيرها من أشكال التمويل طويل األجل
لتحقيق التنمية المستدامة .وستعقد جلسات النقاش في صورة محادثات بين الخبراء المشاركين.
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تسجيل 8:30 :صباحا

الجلسة االفتتاحية 9:00 :صباحا إلى  10:00صباحا
معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل ،محافظ بنك الكويت المركزي

معالي السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدولي

استراحة القهوة 10:00 :صباحا إلى  10:15صباحا
الجلسة المواضيعية األولى 10:15 :صباحا إلى  11:45صباحا
زيادة اإلدماج المالي والنمو من خالل إتاحة التمويل

تتيح مؤسسات التمويل اإلسالمي فرصة كبيرة لزيادة اإلدماج المالي للشعوب غير المستفيدة من التمويل واتاحة مزيد من

التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ومن ثم دعم النمو والتنمية االقتصادية .ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل
الدولية على تسعة بلدان (مصر والعراق واألردن والمملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب وباكستان وتونس واليمن) في

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان ،توجد فجوة محتملة في التمويل اإلسالمي المتاح للمشروعات الصغيرة

والمتوسطة تتراوح بين  8.6مليارات دوالر أمريكي و 13.2مليار دوالر أمريكي ،مع إمكانية بلوغ الودائع في المقابل بين
 9.7مليارات دوالر أمريكي  15مليار دوالر أمريكي في هذه البلدان .وبالتالي هناك إمكانات ضخمة غير مستغلة بالكامل

لتوفير التمويل اإلسالمي في هذه المنطقة .ومن ثم ،فإن إزالة المعوقات التنظيمية والضريبية التي تواجه أشكال التمويل
المعادلة للتمويل باألسهم ،وتعزيز البنية التحتية المالية من شأنهما المساعدة على التغلغل في هذا القطاع.

منسق الجلسة :السيد مسعود أحمد ،مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
الخبراء:



معالي السيد أنس الصالح ،نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ،الكويت
السيناتور إسحاق دار ،وزير المالية واإليرادات والشؤون االقتصادية واإلحصاءات والخصخصة ،باكستان



معالي الدكتور فهد بن عبد اهلل المبارك ،محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي



معالي الدكتور إردم باسجي ،محافظ البنك المركزي التركي



معالي الدكتور أحمد محمد علي المدني ،رئيس البنك اإلسالمي للتنمية
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الجلسة المواضيعية الثانية 11:45 :صباحا إلى  1:15مساء
تعزيز التنظيم والرقابة لتعزيز االستقرار

يتعين وضع قواعد تنظيمية مالئمة تتناسب مع خصائص البنوك اإلسالمية ،إلى جانب زيادة االتساق بين القواعد
التنظيمية والرقابية .وقد قامت الجهات المعنية بوضع معايير التمويل اإلسالمي ،بما في ذلك مجلس الخدمات المالية
اإلسالمية ،بجهود متميزة نحو وضع "قواعد الطريق" .ولكن يبدو أن الشواهد الحالية تشير إلى عدم االتساق في تطبيق
هذه المعايير ،مما قد يؤدي إلى الحيلولة دون تطور قطاع التمويل اإلسالمي أو إلى تشجيع النمو في القطاع على نحو
يخلق مواطن ضعف نظامية .لذلك يجب مواصلة الجهود الهادفة إلى للتوسع في تطبيق المعايير الحالية للتمويل
اإلسالمي ،على المستويين الوطني والدولي .وستتناول هذه الجلسة أيضا بعض القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه
تنفيذ معايير لرأس المال والسيولة الواردة في اتفاقية بازل  3وسياسات السالمة االحت ارزية الكلية.
منسق الجلسة :الدكتور هوزيه فينيالز ،المستشار المالي ومدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد
الدولي
الخبراء:


معالي الدكتورة زتي أختر عزيز ،محافظ بنك نيجارا ،ماليزيا



معالي السيد رشيد محمد المعراج ،محافظ مصرف البحرين المركزي



معالي السيد عبد اللطيف الجواهري ،والي بنك المغرب



السيد جاسم أحمد ،أمين عام مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،ماليزيا

غداء 1:15 :مساء إلى  2:30مساء
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الجلسة المواضيعية الثالثة 2:30 :مساء إلى  4:15مساء
تطوير الصكوك وغيرها من أدوات التمويل اإلسالمي طويل األجل لتحقيق التنمية المستدامة

زادت إصدارات الصكوك على مستوى العالم زيادة كبيرة منذ عام  ،2006مما يعكس تزايد اهتمام الكيانات السيادية،
والمؤسسات متعددة األطراف ،والشركات متعددة الجنسيات والشركات الوطنية في االقتصادات المتقدمة والصاعدة بتمويل

االستثمار في مجموعة كبيرة من األنشطة االقتصادية والمشروعات التنموية .وحتى اآلن ،تشير التجارب إلى قدرة الصكوك

على سد فجوات االستثمار في البنية التحتية في مختلف البلدان .وتتمثل أهم متطلبات تعميق هذه السوق في تطوير اإلطار
القانوني والتنظيمي ،وتعزيز البنية التحتية ،وزيادة حجم اإلصدارات السيادية من الصكوك مع تنويع آجال استحقاقها في

إطار خطط إدارة الدين العام التي ترتكز على إطار قوي لإلدارة المالية العامة ،وتطوير السوق الثانوية .كذلك يتعين وضع
المعايير الدولية التي تنظم المعاملة المحاسبية واإلحصائية للصكوك .ومن المهم أيضا بحث الدور المحتمل للتمويل

اإلسالمي في تعزيز التنمية المستدامة.

منسق الجلسة :الدكتور محمود محيي الدين ،أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس البنك
الدولي.
الخبراء:


معالي الدكتور عشرت حسين ،المحافظ السابق لبنك باكستان المركزي ،وعميد ومدير معهد إدارة األعمال في
كراتشي ،باكستان.



الدكتور محمد داماك ،المدير الدولي للتمويل اإلسالمي ،إدارة بحوث الخدمات المالية بمؤسسة ستاندرد آند بورز
لخدمات التصنيف.



البروفيسور داتوك رفعت أحمد عبد الكريم ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة



السيد مازن سعد الناهض ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي ،الكويت



السيد عبد المحسن عبد العزيز الفارس ،عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف اإلنماء ،المملكة
العربية السعودية

